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TIL LÆSERNE
Til vores interesserede medlemmer 
har forbundet samlet alle de forslag fra 
 afdelinger og hovedbestyrelse, der  
kommer til behandling på kongressen.
Forslagene er samlet i 2 hæfter, der kan 
rekvireres på Metals afdelingskontorer.
En gennemgang af dette materiale vil 
give hvert medlem en god mulighed
for at vurdere de problemer, kongressen 
skal tage stilling til og de forslag, der 
danner udgangspunkt for kongres-
sens beslutninger vedrørende forbundets 
fremtidige virksomhed.

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004
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KONGRESSENS DAGSORDEN

Kongressens åbning

 1. Fastsættelse af forretningsorden
 2. Valg af kongressens tillidsrepræsentanter (dirigenter)
 3. Valg af kongressekretærer
 4.  Valg af fornødne udvalg 

A) Lovudvalg 
B) Resolutionsudvalg 
C) Stemmeudvalg

 5.  Beretning om virksomheden, herunder behandling af forslag fra afdelinger 
 vedrørende udtalelser m.v.

 6.  Regnskaberne
 7.  Revision af forbundets love
 8.  Valg af fastlønnede tillidsrepræsentanter
 9.   Valg af: 

Forretningsudvalg 
Revisorer

 10.  Fastsættelse af næste kongres
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KONGRESSENS 
 FORRETNINGSORDEN
 1.  Kongressen vælger fire dirigenter og fire sekretærer. Hvert møde ledes af en dirigent  

med bistand af en kongressekretær. Dirigenterne aftaler indbyrdes ledelsen af møderne. 
Ønsker den fungerende dirigent at udtale sig under en sagsbehandling, overdrager han 
midler tidigt ledelsen af mødet til en af de andre dirigenter.

 2.  Delegerede, der ønsker ordet, må begære dette skriftligt over for dirigenterne via 
 kongressekretærerne med angivelse af navn og afdeling (evt. hovedbestyrelsen).

 3.  Ingen kan få ordet mere end to gange til samme punkt eller sag, og taletiden begrænses til 
én gang á 10 minutter og én gang á 5 minutter. Fra denne bestemmelse er alene undtaget 
ordføreren for hovedforslag og ordføreren for hovedbestyrelsen.

 4.  Hovedforslag og ændringsforslag, der fremsættes under debatten, skal indleveres skrift-
ligt til dirigenterne underskrevet af forslagsstilleren og med navnet på den afdeling, 
 vedkommende repræsenterer. Ændringsforslag vedrørende hovedbestyrelsens forslag 
til resolution skal være indgivet til dirigenterne på 2. dagen (søndag) inden debattens 
 afslutning, dog senest kl. 13.00.

 5.  Den fungerende dirigent søger så vidt som muligt for at tilendebringe behandlingen af en  
foreliggende sag inden for det møde, hvori sagens behandling er påbegyndt. Dirigenten  
kan derfor stille forslag om debattens afslutning og om yderligere begrænsning af 
 taletiden i den foreliggende sag. Sådanne forslag, som straks sættes under afstemning, 
kan også stilles af delegerede, som ikke har deltaget i debatten.

 6.  Hovedforslag og ændringsforslag kan ikke indgives efter at afslutning af debatten er 
 vedtaget, med mindre kongressen vedtager at åbne debatten på ny.

 7.  Ved afstemning om hovedforslag og hertil fremsatte ændringsforslag stemmes der først 
om ændringsforslagene.

 8.  Ved alle afstemninger gælder stemmeflerhed. Hvis dirigenterne er i tvivl om afstemnings-
resultatet, forestår de af kongressen valgte stemmeudvalgsmedlemmer optælling ved de 
borde, de har fået tildelt. Mindst 25 delegerede eller dirigenter kan stille forslag om skriftlig 
afstemning eller afstemning ved navneopråb.
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 9.  Indstilling til forretningsudvalg foretages i regionerne jf. lovenes § 11. Regionernes 
 indstilling til valg af forretningsudvalg kan efterfølgende ikke gøres til genstand for debat 
eller anbefalinger på kongressen.

 10.   Der føres elektronisk protokol over kongressens forhandlinger. Protokollen skal gengive 
diskussionsemnerne og de vedtagne beslutninger.

 11.  Kongressens møder fastsættes således: Kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-18.00. Møderne 
 begynder til de fastsatte tidspunkter uanset de mødtes antal.

ÆNDRINGSFORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE    



12

Endelig er vi i gang! I gang med den 57. kongres i Dansk Metals historie. Det er en tradition, 
der går helt tilbage til 1888, hvor Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund blev stiftet. 
Jeg ved ikke med jer, men jeg kan mærke historiens vingesus. På den her talerstol har 
 formænd som Hans Rasmussen, Georg Poulsen, Max Bæhring og Thorkild Jensen holdt taler 
om visioner, om udfordringer og om sejre for den danske fagbevægelse. Og for Dansk Metal. 
Om stort og om småt.

Jeg vil gerne starte med en god nyhed: For første gang i mange år har vi nu medlemsfrem-
gang! Det er jeg utrolig stolt over. Det er rigtig positivt for vores organisation. Og det er rigtig 
positivt for de kollegaer, der nu har en rigtig fagforening i ryggen.

Til gengæld er der ikke meget positivt at sige om det næste. Da vi begyndte forberedelserne 
til den her kongres, så var der ingen af os, der havde hørt om Corona. Ingen af os kunne have 
forestillet sig, at et simpelt nys i Wuhan kunne ende med at lukke hele verden. Og mundbind, 
det var noget der kun fandtes ved demonstrationer på Nørrebro eller i rejseprogrammer fra 
Japan. Sådan er det ikke længere. Nej, nu er det blevet et krav i den offentlige transport. Ja, 
verden har ændret sig.
Men det har vist, at vi står sammen, når det gælder. I Danmark og i Dansk Metal.
Corona har også gjort, at det her bliver en anderledes kongres. Sådan er det. Det må vi leve med.

Jeg plejer at sige, at Dansk Metal er en fagforening, der tør se ind i fremtiden. Selv jeg må 
indrømme, at jeg ikke havde set Coronakrisen komme.

Da vi begyndte overenskomstforhandlingerne i januar, så verden anderledes ud.
Ordrebøgerne var fyldte. Vi havde de sidste mange år vundet konkurrencekraft. 
Aldrig tidligere havde så mange været i beskæftigelse. I Dansk Metal havde vi en ledighed på 
omkring de to procent.
Vi så solide reallønsstigninger på knap to procent.
Og vi var lykkedes med at sikre løbende forbedringer af løn- og arbejdsvilkår for vores med-
lemmer. Lige præcis som Dansk Metal er sat i verden for.

Da Coronakrisen kom, så var det vigtigste at sørge for, at smitten blev stoppet. Næste skridt 
var at holde virksomhederne i live, så vores medlemmers arbejdspladser kunne bibeholdes. 
Nu ser det så ud til, at anden Coronabølge har ramt såvel Europa som lommer af Danmark. 
Jeg er sikker på, at vi nok skal komme igennem det. Men vi skal nu diskutere, hvordan vi 
 sikrer en genopretning af økonomien. Og her må jeg bare sige, at den genopretning kommer 
til at tage længere tid, end mange regner med.

MUNDTLIG BERETNING
 INDLEDNING
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Corona er et stort, midlertidigt bump på vejen for vores medlemmer og for Danmark.  
Nøj agtig ligesom finanskrisen var. Når vi lever i en globaliseret verden, som vi gør, så vil der 
også i fremtiden komme kriser. Jeg synes vi har bevist, at det danske velfærdssamfund og den 
danske arbejdsmarkedsmodel er rustet til at klare de kriser. Og ikke mindst, at vores medlem-
mer er klar. Som altid, tog vi skeen i den anden hånd og stod sammen ude på arbejdsplad-
serne. Og var det ikke for medlemmerne af Dansk Metal, så havde vi ikke haft brug for en 
genstart af økonomien, men for en hjertestarter.
Sådan kan man sige om mange ting. Var det ikke for medlemmerne af Dansk Metal, så havde 
Danmark ikke været det Danmark, vi kender i dag. Og var jeg i tvivl inden, så har Corona-
krisen endegyldigt bevist for mig, at fremtiden er faglært. Fremtiden er grøn. Fremtiden er 
fællesskab. Ja, fremtiden er vores! 

FREMTIDEN ER VORES
 VIDEO

Fremtiden er vores. Det synes jeg faktisk er et meget godt slogan. Jeg er optimist. Jeg tror 
grundlæggende på, at dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag. Hvis vi vel at mærke   
lærer af vores fortid. Arbejder for vores sag i nutiden. Og ikke mindst, griber fremtidens 
 muligheder.
Lad os starte med at kigge tilbage på vores fortid. Det er ikke, fordi jeg stoler på alt, hvad de 
moderne coaches og konsulenter siger. Langt fra. Men én ting har de ret i: Man skal huske at 
fejre sine sejre. Og lige netop sejre har vi dæleme haft mange af i Dansk Metal.
Vi kan jo starte for 121 år siden, lige omkring denne tid på året. Efter hundrede dages konflikt 
og med 40.000 lønmodtagere lockoutet fra deres arbejde blev Septemberforliget indgået. Vi 
accepterede ledelsesretten, men til gengæld fik alle ret til at organisere sig. Den Danske Model 
blev med andre ord født.
Nu er der sikkert mange af jer, der tænker ”ja, ja, det ved vi godt, Claus”. Men det er bestemt 
ikke alle, der gør det!

Det er vildt, hvor mange, der ikke kender til afgørende begivenheder i samfundet. Begivenhe-
der, som er vigtige for en grundlæggende forståelse af det danske samfund. Det burde være 
noget af det første, man underviste i på mange af landets uddannelser.
Så kunne de samtidig også undervise i vigtigheden af pension, arbejdsmiljø og uddannelse. 
Ja, velfærdssamfundet.

Sidste gang vi var samlet til kongres, var der især én ting vi blev enige om. Vi skulle arbejde 
for et Danmark som et moderne produktionsland. Det synes jeg i det store hele, vi er lykkedes 
med. Men vi må også indrømme, at den slags ikke kommer af sig selv.
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Under finanskrisen tabte vi 80.000 arbejdspladser i industrien. Tænk lige over det tal. 80.000 
mennesker, heriblandt mange medlemmer af Dansk Metal, der fra den ene dag til den anden 
mistede deres arbejde. Mange mistede også en stor del af deres identitet og deres omgangs-
kreds. Det må aldrig ske igen!

Hvorfor tabte vi så alle de arbejdspladser? Blandt andet fordi nogle politikere og menings-
dannere kun så produktionsvirksomhederne som noget med røg, støj og møg. Det var både 
farligt og umoderne.
Nej, danskerne skulle tænke alle de store og smarte tanker på et kontor i København, mens 
produktionen skulle ligge i Kina. Vi danskere skulle åbenbart ikke have beskidte hænder.
Det er ikke smart. Det er bare dumt!
Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så kan vi ikke leve af at klippe hinanden i en 
rundkreds.

Danmark er et produktionsland. Det har vi været i over 150 år. Og det skal vi blive ved  
med at være.
Det er vores opgave at minde folk om det hver eneste dag.

Slår man op i avisen, hører radioen eller ser TV, så bliver man en gang i mellem meget træt. 
Her kan man i ugevis diskutere, om en SAS-reklame krænker nogen, eller hvad en is må hedde. 
Og aviserne drukner i politiske forslag, der alle blot drejer sig om at bruge mere af statskassen.

Til gengæld hører jeg sjældent spørgsmålet: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Det må 
da være det vigtigste spørgsmål, vi skal stille os selv.
Det har altid optaget os i Dansk Metal. Dansk Metals formand for 100 år siden, Jacob Anton 
Hansen, sagde for eksempel: ”Vi kan kun fordele det, der er”.
Eller sagt på en lidt anden måde: Vi kan kun kræve gode løn- og arbejdsvilkår, hvis vi har 
industriarbejdspladser. Vel at mærke arbejdspladser, hvor der eksporteres og tjenes penge. Det 
holder stadig. Men det glemmer alt for mange.

Til tider føles det, som om det kun er os i Dansk Metal, der taler om, hvad vi skal leve af i 
fremtiden, og hvordan vi kan forbedre vores produktivitet.
Det er altafgørende, at vi år for år bliver mere produktive. Ellers kan vi ikke fastholde og 
 udvikle de gode løn- og arbejdsvilkår.
Vi hverken kan eller vil konkurrere med udlandet på lave lønninger. Derfor må vi tænke 
 klogere. Vi skal producere klogere. Og vi skal producere mere pr. time end alle andre lande. 
Det er den eneste måde vi kan fastholde arbejdspladserne i Danmark på, vores levestandard 
og stadig sikre, at dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag.

Det her burde være noget af det vigtigste at diskutere. Og meget ny lovgivning burde være 
baseret på, hvordan vi kan hjælpe vores virksomheder til at skabe flere arbejdspladser. Spørger 
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man Cepos og den yderste højrefløj, så råber de ”lavere skatter”. Og så bagefter: ”Undskyld, 
hvad var spørgsmålet?”
Nu er det ikke, fordi Dansk Metal har et mål om højere skatter, men lav skat er næppe svaret 
på det hele.
Uddannelse, forskning, kompetencer, arbejdsmiljø, infrastruktur og meget andet har også stor 
betydning.
Vi skal kigge bredt. Og vi skal tænke nyt.
Kun sådan får vi skabt arbejdspladser i fremtidens Danmark.

I den kommende kongresperiode skal vi se på, hvordan vi omstiller den traditionelle produk-
tion til et både grønt og digitalt ProduktionsDanmark.
Her er mange af vores små og mellemstore virksomheder udfordret. Men skal vi vinde i den 
internationale konkurrence, er det vigtigt, at vores virksomheder er i front på de to vigtige 
dagsordner. Og vi skal presse på, så rammevilkårene er i orden.

I Dansk Metal har vi mange arbejdsopgaver. Nogle små, og andre større. Den største er, at vi 
forhandler overenskomster. Overenskomsterne er jo dér, hvor vores medlemmers løn- og 
arbejdsvilkår fastlægges.

Som I alle ved, så landede vi en ny overenskomst på det private område i begyndelsen af 
året, lige inden Corona brød ud. Nogen vil måske sige, det var heldig timing. Mine fagfore-
ningskollegaer fra Norge og Sverige har da også sagt ekstra stort tillykke, for de nåede nemlig 
ikke at blive færdige, før Corona brød løs. Jeg synes, vi fik forhandlet et godt resultat hjem 
med mere til alle.

Men der var faktisk også en anden ting, som gjorde mig ekstra glad, faktisk jublende glad. 
Nemlig vores stemmeprocent. Tilbage i 2012 havde vi en stemmeprocent på kun 27,6. Der fik 
vi en ordentlig omgang skældud af den norske formand for Fellesforbundet, Arve Bakke, der 
holdt gæstetale her i Aalborg. Kan I huske det?
Efter den tale, tænkte vi ”det skal dæleme være løgn, det her”.
Til den her overenskomst havde vi så en stemmeprocent på 72. Vi er altså gået frem med  
45 procentpoint på otte år. Det er kun lykkedes, fordi vi har løftet i flok. 
Her må I eddermame godt klappe ad jer selv! 

Og her vil jeg gerne komme med en særlig tak til Metal Ungdom. Ikke nok med, at de i daglig-
dagen gør et godt stykke arbejde lokalt og i den grad blander sig i den nationale debat. Under 
OK20 viste de igen deres værd. 
Fra en stemmeprocent på kun 39,4 i 2014 kom man ved hjælp af hårdt arbejde op på 72,4 procent 
i 2020. Det er en imponerende stigning. Så tak til jer – og tak for det store arbejde, I lægger i 
Metal Ungdom. Det sætter vi alle sammen stor pris på.
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Derudover fik vi jo allerede ved optaktsmøderne en kæmpe opbakning. Vi satte rekord. 1.252 
tillidsrepræsentanter fra hele landet dukkede op.
Det viser kæmpe opbakning til den danske model. Og det viser, at vores medlemmer tager 
ansvar for deres eget arbejdsliv. Det giver både Mads Andersen fra 3F Industri og mig selv et 
kæmpe rygstød i forhandlingerne.

Da overenskomstforhandlingerne var færdige, var der lidt tid tilovers i min kalender. Der kan 
man godt gå rundt og tænke lidt over fremtiden og livets andre store spørgsmål. Hvordan ser 
vores virksomheder ud om 10 år? Hvad vil der ske, hvis vi ikke får rettet op på vores uddan-
nelsessystem? Ja, hvad ville der for eksempel ske, hvis vi ikke får flere faglærte, og kollegaen 
pludselig ikke er der mere?

FREMTIDEN ER FAGLÆRT
 VIDEO

Som det ser ud nu, kommer vi til at mangle faglærte. Big time. Det er noget skidt for den 
enkelte unge, der går glip af en god uddannelse og senere et velbetalt og spændende job. Men 
det er også noget skidt for virksomhederne og for samfundet.
Jeg synes, videoen her – med et glimt i øjet – forklarer rigtig fint, hvad det er, vi styrer hen 
imod. Da jeg engang vendte det her med en god bekendt, sagde han, at vi var Titanic på 
vej ud af dokken. Jeg vil nærmere sige, vi er Titanic få kilometer fra isbjerget. Og så står vi i 
Dansk Metal og råber på en ny kurs. Vi kan nå det endnu. Det er vigtigt for virksomhederne. 
Det er vigtigt for lønmodtagerne. Og det er vigtigt for Danmark.

Et vigtigt element er, at der skal være lærepladser nok. Og nu bliver jeg lidt gal! For hvad jeg 
ikke har hørt af dårlige undskyldninger, når jeg har talt med arbejdsgiverne. 
Her har jeg også en lidt sjov historie: På et tidspunkt besøgte jeg en virksomhed i en mellem-
stor jysk by. Jeg stikker altid lidt til direktørerne og spørger, hvor mange lærlinge virksomhe-
den har. Tja, de havde en god håndfuld. Og der var flere unge mennesker, der nærmest stod i 
kø uden for porten for at komme i lære. Skidegodt, tænkte jeg. Her er der åbenbart ikke nogen 
problemer med at få lærlinge.
Jeg sluttede så besøget og tog videre til næste virksomhed, der lå lidt længere nede ad vejen. 
Her spurgte jeg igen direktøren, hvor mange lærlinge de havde. Og det var lidt træls. De ville 
så gerne have lærlinge, men de kunne ikke finde nogen i miles omkreds, fortalte han.
Hvordan kan det nu være muligt? Jo, den første virksomhed havde gode forhold for lærlin-
gene, som fik spændende opgaver, havde et godt arbejdsmiljø og blev opfattet som en god 
virksomhed. Billedet af den anden virksomhed var helt modsat.
Det siger jo lidt. Ja, det fortæller, at virksomhederne dæleme kan gøre meget mere selv.
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Og der er ingen undskyldninger længere. I forbindelse med Coronakrisen lykkedes det os at 
lave en ny lærlinge-trepart. Virksomhederne får 90 procent af lærlingens løn i tilskud, hvis de 
tager en lærling. Og refusionen under lærlingens skoleophold er blevet forhøjet. Det er ikke 
bare et godt tilbud. Det er et tilbud, virksomhederne ikke kan sige nej til.
De seneste tal, jeg har set, siger, at vi kommer til at mangle 70.000 faglærte i 2025. Hvad kom-
mer der til at ske, når virksomhederne ikke kan få kvalificeret arbejdskraft? Der er to mulighe-
der: Enten så hyrer de faglærte fra andre lande. Eller også flytter de produktionen til udlandet. 
Ingen af de to muligheder er særligt attraktive, hvis I spørger mig. Derfor er det nødvendigt, at 
vi får skaffet flere faglærte.
Det kræver, at vi har erhvervsuddannelser i verdensklasse. Det giver ikke mening, at man ikke 
har det nyeste grej på de tekniske uddannelser. Det giver ikke mening, at de generelle forhold 
er for dårlige. Og det giver ikke mening, at det skulle være smartere at gå på gymnasiet end at 
tage en faglært uddannelse.
  
Derudover har vi et stort problem med frafaldet på erhvervsuddannelserne. Hvis vi skal have 
løst det problem, så skal korte uddannelsesaftaler begrænses. SKP-eleverne skal have de 
 samme rettigheder som lærlinge og elever, der arbejder under overenskomsterne. Og folk 
med en faglært uddannelse skal have endnu bedre muligheder for at læse videre. De ting er 
lige til at gå til.

Det næste får vi til gengæld ikke løst på en weekend. Op mod 60 procent af de unge lytter til 
deres mor, når de skal beslutte, hvilken uddannelse de skal have. Normalt ville jeg jo sige, at 
man altid skal høre efter, hvad mor siger. Men lige her skal de ikke. For hvordan kan nogen 
mødre rådgive deres børn om en faglært uddannelse, når de ikke ved noget om dem? Det kan 
de ikke. Men det gør de desværre.

Det får mig til at konkludere to ting: For det første skal vi have flere kvinder ind i vores fag. Og 
for det andet bliver vi nødt til at være endnu bedre til at vejlede de unge.

Her er der for nylig sket noget. Vi kunne ikke forstå, hvorfor studievejlederne på gymnasierne 
ikke måtte vejlede videre til erhvervsuddannelserne. De måtte kun vejlede videre til en videre-
gående uddannelse. Det er jo hul i hovedet. Og efter utallige møder med politikere, så kunne 
et bredt flertal heldigvis se fordelen i at ændre det. Igen et godt skridt på vejen… på grund af 
Dansk Metal.

Jeg vil gerne afsløre noget. Selvom jeg ikke kunne forudse Corona, så kan jeg godt se lidt ud i 
fremtiden. Når den her krise er overstået, så vil arbejdsgiverne igen stå og råbe om mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. Deres bud på en løsning kan jeg også forudse: De skal have lov til at 
importere billig arbejdskraft. De 15 millioner ledige i EU er jo ikke nok, må man forstå. Det er 
en dårlig løsning.
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Derfor vil vi også i den kommende kongresperiode arbejde knaldhårdt for at sikre, at flere   
vælger en uddannelse inden for Dansk Metals område. Det bliver afgørende for danske 
 virksomheders muligheder for at udvikle sig.
 
Her skal vi altså både vise de unge de mange muligheder, vores uddannelser har, men også 
presse arbejdsgiverne til at tage deres del af ansvaret. Men som i mange andre tilfælde, så 
ved I jo godt, at arbejdsgiverne er født i trillebørens tegn. Ja, de kommer ikke længere, end de 
bliver skubbet!

Jeg vil gerne lige fortælle en historie om et af vores medlemmer. 
Caroline, hun startede på et slagteri efter gymnasiet for at tjene penge til en rejse sammen 
med en veninde. Det ene tog det andet, og pludselig havde hun børn, hus og mand. Men altså 
ingen uddannelse. Der var regninger, der skulle betales, og det med at gå fra en slagteriløn 
til en SU var ikke attraktivt. Men uddannelse ville hun have, på trods af, at mange af hendes 
jævnaldrende for længst var færdige med deres uddannelse. Løsningen var at blive voksen-
lærling, og det blev hun så som 33-årig. Nu er hun godt i gang som industritekniker med fuld 
løn under hele uddannelsen, og hun elsker det. Det synes jeg er rigtig godt gået af Caroline.
Og for mig fortæller det en historie om, at det aldrig er for sent.

Det bringer mig også videre til næste emne. Nemlig efter- og videreuddannelse. Vi vil have, 
at 25 procent af vores medlemmer skal være påbegyndt en videregående uddannelse. Det er 
en stigning på 5 procentpoint. Det er ambitiøst, men det er nødvendigt, for vores medlemmer 
skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale og de drømme, de har. Derfor skal der 
være endnu bedre mulighed for vores medlemmer til at tage en videregående uddannelse.

Efter- og videreuddannelse har også længe været et tema for skiftende regeringer, uden at 
det for alvor er lykkedes at knække koden til at få flere i gang med opkvalificering. Der er med 
andre ord ikke nogen lette løsninger. Et vigtigt element her er, at vi skal have opkvalificeret 
ufaglærte til at blive faglærte, for arbejdsmarkedet er ikke, som det var engang. Virksomhederne 
efterspørger nye kompetencer. Særligt nye digitale kompetencer.

De nye teknologiske krav er vigtige i forhold til uddannelse, men også på alle andre områ-
der. Her kommer andre lande buldrende med 200 kilometer i timen. Kina har en strategi der 
hedder ”Made in China”. USA har en præsident, hvor ”America First” er det vigtigste for ham. 
Både USA og Kina har ét mål: De vil vinde kapløbet om ny teknologi, og de arbejdspladser, der 
følger med. Her bliver vi nødt til at være mindst lige så ambitiøse, som de er. Det nytter ikke 
noget, at vi hænger fast i slæbegearet, for nogle lande har allerede overhalet os.

Vi kan ikke bare kopiere, hvad USA og Kina gør. Vi kan og skal ikke gå den protektionistiske 
vej, som Trump og Jinping har gjort. Vi skal bruge flere penge på forskning. Vi skal i langt 
højere grad få forskningen til i sidste ende at give arbejdspladser. 
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For ofte bliver nye opfindelser og ideer netop kun til ideer og ikke til konkrete produkter, der 
kan sælges i udlandet og dermed skabe velstand i Danmark. Det har vi simpelthen ikke råd til 
i længden.

Vi har i lidt over et år haft en socialdemokratisk mindretalsregering. Mette Frederiksen og 
 resten af regeringen gik til valg på en ret til tidlig tilbagetrækning. Det bakker vi fuldt op om. 
Der skal gøres noget. Vi har for mange, der har knoklet hele livet og kun lige kan klare sig 
frem til pensionen. De får ikke mulighed for at nyde pensionisttilværelsen. Noget, alle har ret 
til og krav på. 
Nu forhandler partierne så Socialdemokratiets udspil. Jeg håber, de finder en rigtig god, bred 
og holdbar løsning. 

Og her vil jeg gerne komme med en advarsel. For selvom man finder en løsning med tidlig 
tilbagetrækning, så er det ikke ensbetydende med, at man kan spare på vores arbejdsmiljø. 
Hver eneste uge hører jeg om de arbejdsmiljøsager, som vi overvejer at køre. Og jeg bliver 
hele tiden overrasket. Det er alt, alt for ofte, at bittesmå besparelser ender med livsvarige mén. 
Tænk sig, at man for at spare et par håndører vil spille hasard med de ansattes ve og vel. 

Nogen vil sikkert sige, at så slemt er det vel heller ikke her i 2020? Jo, det er det. Der er faktisk 
ikke sket ændringer siden 2015. Vi har stadig over 42.000 anmeldte arbejdsulykker om året. 
Det svarer til, at der hver eneste dag anmeldes 115 arbejdsulykker året rundt.
Ved I hvad? Det skal vi gøre bedre. Og det skal virksomheder i den grad gøre bedre.   
Og så er der jo en gruppe, som jeg mangler. Politikerne. De er i en kategori for sig selv. I hvert 
fald de banditter, der fra 2007 til 2018 beskar Arbejdstilsynets kontrol med en tredjedel. Tænk 
sig, at det er dér, man vælger at spare. Det ville ikke tage mig lang tid at finde pengene andre 
steder end lige netop hos Arbejdstilsynet. For vi ved jo, at når virksomhederne har samme 
chance for at vinde i lotto, som de har for at få et uanmeldt virksomhedsbesøg, ja, så hopper 
nogle over, hvor gærdet er lavest.
  
Der er også noget andet vi skal snakke om i forlængelse af tidlig tilbagetrækning. Og her 
kommer et par af jer nok op af stolen. Det er i hvert fald et emne, som vi ikke er helt enige 
om alle steder i fagbevægelsen. Nemlig pensionsalderen - og det velfærdsforlig, som blev 
lavet i 2006. Jeg kan sagtens forstå, at det for nogle kan virke vildt, at vores i forvejen relativt 
høje pensions alder skal fortsætte med at stige i de kommende år. I år skal man beslutte, om 
pensionsalderen skal stige til 69 år. Men altså først om 15 år, i 2035. Det er jo altså ikke lige i 
morgen, det sker.

Jeg kan sagtens forstå, at man kan kigge på sig selv, og tænke ”det tror jeg ikke, jeg kan holde til”.
Men vi bliver bare nødt til at få fakta frem. Hvis vi skal opsige velfærdsforliget, så vil der 
mangle 53 milliarder i statskassen - om året. Det svarer til alle de nye supersygehuse, og så 
har man endda knap 14 milliarder tilbage at snolde for.
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Det bliver man nødt til at være ærlig om. Og de personer, der siger, vi skal opsige velfærdsfor-
liget, må fortælle, hvor pengene skal komme fra. Skal vi skære på sundhedsvæsenet? På vores 
folkeskoler? På erhvervsuddannelserne? Eller hvor?

Og så må jeg jo bare sige, at vores arbejdsmarked har udviklet sig. Tingene er ikke, som da jeg 
startede på Lindø Værftet. Vi har for eksempel fået robotter til at hjælpe os med tunge løft. Vi 
lever længere. Og mange af os vil gerne fortsætte med at arbejde.
  
Der er også et pudsigt personsammenfald her. Dem, der siger, vi skal droppe velfærdsforliget, 
er de samme, som gerne vil have flere offentlig ansatte. Og højere lønninger til dem. Og en 
omstilling, der er så grøn, at man næsten ikke kan drive en produktionsvirksomhed. Alt i alt 
løber det vel op i et trecifret milliardbeløb om året.
Vær ikke i tvivl: Jeg under alle en god og lang pensionisttilværelse. Men vi bliver også nødt til 
at være realistiske.
Jeg tror mere på et større fokus på arbejdsmiljø. På sporskifte. På videreuddannelse. På bedre 
ledelse. Og på en ret til tidlig tilbagetrækning til dem, der har behov for det. Det her er ikke 
en nem diskussion. Men vi kan i det mindste være ærlige om konsekvenserne af at opsige 
velfærdsforliget.

Som nævnt, så kan robotter være med til at gøre, at flere ikke bliver nedslidte. Og netop 
 robotter er jo noget af det, jeg elsker at tale om. For robotter er vigtige. Ikke blot fordi det 
hjælper i forhold til arbejdsmiljø, men også fordi vores produktivitet er dybt afhængig af det. 
De store virksomhederne skal have endnu flere og bedre robotter, og de små- og mellemstore 
virksomheder skal for alvor i gang.
En stor del af ansvaret ligger naturligvis hos virksomhederne. Men noget af det ligger altså 
også hos vores medlemmer. Og der må jeg sige, at vi stadig mangler at overbevise nogle.
En af mine favorithistorier handler om en virksomhed på Sjælland, som jeg har besøgt flere 
gange. Ledelsen havde sagt, at de blev nødt til at indkøbe robotter for at kunne følge med 
de udenlandske konkurrenter. De spurgte så medarbejderne, hvem der havde lyst til at få en 
robot.
Tja, det var der ikke rigtig nogen der havde lyst til. Bortset fra én. Det var køkkendamen. Hun 
ville da gerne prøve en ude i køkkenet, som hun kunne bruge når hun skulle lave frokost. Det 
fik hun så lov til, og som jeg har fået det fortalt, så var resten af medarbejderne pludselig lidt 
misundelige.
Nu er de en virksomhed med mange robotter, og før Corona havde de nogle virkelig flotte 
regnskaber. Robotterne rykkede dem, og medarbejderne er glade.
Spørger vi vores tillidsrepræsentanter, så er svaret også klart. De virksomheder, der investerer  
i robotter, opnår højere produktivitet. Og de forventer at ansætte flere kollegaer end de 
virksom heder, som ikke har indkøbt robotter.
For et år siden kom vi med 9 konkrete forslag til, hvad politikerne bør gøre for at hjælpe 
udviklingen på vej i virksomhederne. For eksempel har vi foreslået, at de lokale erhvervsråd 
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skal være tech-formidlere, og der skal ansættes kørende teknologieksperter. De forslag gælder 
stadig. Det håber jeg, politikerne vil lytte til.
Det får mig til endnu en gang at sige: Lad os ikke frygte ny teknologi – kun gammel. Det 
 værste, der kan ske for os, er, at vi ikke følger med tiden. Eller at vi hviler på laurbærrene. 

Et sted, hvor vi har et forspring, er, når det gælder den grønne omstilling. Det skyldes kloge og 
fremtidssynede politikere, virksomheder, fagforeninger og lønmodtagere.

FREMTIDEN ER GRØN
 VIDEO

Danmark har i generationer været tvunget til at tænke innovativt. Fordi vi ligger, hvor vi 
gør, og fordi vi har de naturressourcer, som vi nu en gang har til rådighed. Samtidig har vi – 
blandt andet på grund af fagbevægelsen – haft en grundlæggende samfundsidé om, at man 
skal kunne leve af sin løn. Vi vil ikke have ”working poor” i Danmark. Derfor har vi ikke kunnet 
lave de billigste produkter, men har i stedet været nødt til at lave de bedste og mest innovative. 
På den måde har mange danske virksomheder tænkt grønt, før man talte om klimaforandrin-
ger. Det har givet os konkurrencefordele.
Et godt eksempel på det er Kamstrup tæt på Skanderborg. De producerer intelligente målere, 
der reducerer energiforbrug og vandspild i hele verden. Et sted, hvor vi i Danmark altid har 
været forrest. I Danmark ligger vandspildet på omkring 7 procent, mens det for eksempel i 
Kenya ligger på næsten 50 procent. Et sted, hvor de jo ikke ligefrem har nem adgang til vand.
Det vil Kamstrup gøre noget ved, fordi det vil betyde ordrer for dem. Men også fordi det vil 
gavne klimaet og mennesker. Kamstrup har for eksempel været med til at opnå en besparelse 
på 4 millioner liter vand i byen Shirpur i Indien. Om dagen! Vandforbruget er gået fra 12 til  
8 millioner liter. Det er sådan noget, der for alvor batter for miljøet.

I Dansk Metal støtter vi målsætningen om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i Danmark 
i 2030. Det gør vi, fordi det er det rigtige at gøre klimamæssigt. Men i lige så høj grad for, at 
det kan blive en yderligere katalysator for virksomhederne. Ja, sagt på en lidt anden måde: 
Det kan måske tvinge nogle af de mere fodslæbende virksomheder og brancher til også at 
 fokusere på klimaet.
  
Vi støtter også en CO2-afgift. Hvis den vel at mærke bliver indført med hensyn til vores 
konkurrenceevne. Vi har travlt, men det er ikke en undskyldning for at træffe dårlige og 
 ugennemtænkte beslutninger.

Debatten om klimaet herhjemme er desværre blevet sort/hvid. Det oplever vi ofte. Lad mig 
komme med et eksempel, der handler om Nordsøolien. Når vi offentligt siger, at 8. udbudsrunde 
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skal fortsætte, så bliver vi kaldt for alverdens ting. Og jeg bliver hængt ud som den nye  
Bjørn Lomborg.
Hvis man i Danmark vil forbyde al brug af olie i morgen, så fint nok. Men når vi nu ved, at vi 
skal bruge olie de næste mange år, så giver det da ikke mening, at vi skal importere det fra 
ustabile diktaturstater som Saudi Arabien og Rusland. Slet ikke når vi har olie liggende ude i 
vores egen baghave.

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, så kræver det, at vi står sammen. Herhjemme 
og sammen med resten af verden. Hvis Danmark laver en fuldstændig grøn omstilling, men 
resten af verden ikke gør noget, ja, så er vi ikke nået langt. Kina udleder næsten 11 milliarder 
ton CO2 om året. Danmark? Omkring 50. Altså millioner, ikke milliarder som Kina. Det siger 
jo alt. Derfor kan Danmark kun gøre én ting: Vi kan vise resten af verden, at man både kan 
lave en grøn omstilling og samtidig skabe flere arbejdspladser. Vi skal være inspirationen for 
resten af verden.
For nylig fik vi lavet en analyse. Den viste, at der i de næste 10 år vil komme omkring 100.000 
nye arbejdspladser i Danmark. Kun på grund af den grønne omstilling. Mindst lige så inte-
ressant, så kiggede analysen også på, hvilke faggrupper den grønne omstilling særligt ville få 
brug for. Omkring 40 procent af alle nye jobs, som den grønne omstilling skaber, vil kræve en 
faglært uddannelse. Og AE-Rådet har regnet sig frem til, at det vil give 36.000 flere arbejds-
pladser til industrien.
Det får mig til at konkludere to ting. For det første, så er den grønne omstilling ubetinget en 
fordel for vores medlemmer. For det andet: Hold da op, hvor kommer der til at mangle faglærte.
Vi har heldigvis en stærk industri, der allerede i dag udvikler, producerer og sælger grønne 
produkter. Det skal vi fortsætte med. Og det skal vi udvikle. For vores økonomis skyld. For 
vores medlemmers skyld. Og for klimaets skyld.

Det sidste tema jeg vil tale om, er noget jeg også mærker, når vi er samlet her til vores 
 kongres. Nemlig fællesskab.

FREMTIDEN ER FÆLLESSKAB
 VIDEO

I Dansk Metal står vi sammen. Det har vi altid gjort, og det skal vi blive ved med. Fællesskab 
bliver aldrig umoderne. Grundlæggende tror jeg på, at vi opnår mere ved at stå sammen, end 
hvis vi passer os selv. Fællesskab er både et mål og et middel for mig. Havde vi nogensinde 
fået den sjette ferieuge, hvis vi forhandlede overenskomster enkeltvis? Havde vi nogensinde 
haft et velfærdssamfund, hvis vi var os selv nærmest? Havde vi nogensinde haft realløns-
fremgang i 26 ud af de sidste 28 år, hvis vi ikke var fælles om det? Havde vi haft en arbejds-
markedspension på 12 procent? Havde vi haft en fritvalgskonto på 7 procent? 
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Jeg kunne blive ved, men jeg tror I har forstået min pointe: fællesskab betyder noget!

I Dansk Metal og i hele Danmark, har vi i den seneste tid vist, vi kan stå sammen. Hver for sig.
Havde nogen i januar sagt til mig, at jeg skulle ligge knap fjorten dage på langs med en 
 sygdom fra Kina. Og at dele af Danmark ville være lukket ned, så ville jeg havde sagt, at de 
ikke var rigtig kloge. Og hvis nogen havde sagt til mig, at vi kunne lande en trepartsaftale om 
lønkompensation på en weekend for at redde arbejdspladser, så havde jeg også vendt øjne. 
Men det skete. Og det viste, at den danske model virker. Sammen med regeringen og arbejds-
giverne tog vi ansvar. Vi forhandlede hjælpepakker til virksomhederne. Og det var os i Dansk 
Metal, der tog initiativ til trepartsforhandlingerne om lønkompensation. 
En ordning, som har sikret, at vores medlemmer ikke blev fyret.
Og for nylig landede vi en ny trepartsaftale om arbejdsfordeling, som jeg også har en klar for-
ventning om, kommer til at redde arbejdspladser. Vi er ikke i mål, men vi et nået et godt stykke.
Jeg er sikker på, vi kommer til at fortsætte det gode krisesamarbejde med både arbejdsgiverne, 
regeringen og Folketinget. For kun i fællesskab kommer vi ud på den anden side af denne 
krise med skindet på næsen.

Siden 1973 har Danmark indgået i et fællesskab, som vi i Dansk Metal er store tilhængere 
af, nemlig EU. På trods af gakkede forslag som europæisk mindsteløn, så er jeg ikke blevet 
 mindre tilhænger af EU de sidste fire år. Det europæiske fællesskab har været med til at sikre 
fred i Europa og holder hånden under tusindvis af industriarbejdspladser. Det kan vi være 
meget tilfredse med.
Men der er den torn i øjet, som jeg nævnte. Nemlig forslaget om en europæisk lovbestemt 
mindsteløn. Så lad mig sige et par ord om det. En lovbestemt mindsteløn er tæt på at være det 
dummeste forslag jeg har hørt. Medvind på cykelstierne virkede mere gennemtænkt.

Og hvorfor er det så et dårligt forslag. Vil det ikke betyde, at alle lønmodtagere i EU vil få en 
minimumsløn og derfor mere i løn? Og gælder det ikke om at være solidariske med de andre 
lande, som ikke har så stærke fagforeninger som os? Nej, det er lige modsat!
Lad mig forklare hvorfor: Først og fremmest kan vi jo sammenligne gennemsnitslønnen for 
de lande, der i dag har en lovbestemt mindsteløn, med de lande, der har et nordisk arbejds-
marked eller det, der ligner. Det kommer nok ikke som en overraskelse for jer, men lønnen er 
naturligvis højere her.
For det andet, så vil det fuldstændig smadre den danske model. Første gang en virksomhed 
ansætter folk fra for eksempel Polen eller Rumænien til den lovbestemte mindsteløn, så vil 
vi jo køre en konflikt. Virksomheden vil tage den til EU-domstolen, for de mener de ikke gør 
noget ulovligt. 

Den sag tør jeg ikke sige, om vi vinder eller taber. Og så er den danske model jo i fare for at 
blive sat ud af spil. Det kan vi ikke acceptere. Det bliver ikke med vores gode vilje. Det kan jeg 
godt love jer.
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Jeg har haft møder i Danmark, Bruxelles og med fagforeningsledere fra hele Europa for at 
kæmpe imod det forslag. Lige her må Kommissionen ikke få så meget som en lillefinger, 
for de ender med at tage hele hånden. Derfor burde danske politikere, embedsmænd og alle 
 andre lære tre ord, som de skal sige hver eneste gang diskussionen dukker op: Nej, nej og 
atter nej! Eller så kommissionsformand Von der Leyen også kan forstå det: Nein, nein und 
wieder nein!

EU er ikke perfekt. Men det er det bedste vi har. Og kigger man på Storbritannien, så er det jo 
ikke ligefrem, fordi det ser ud til at være bedre at være udenfor.

Fællesskab for Dansk Metal er også et fællesskab med vores internationale søsterorgani-
sationer. Her tænker jeg først og fremmest på vores samarbejde i Nordic IN, der organiserer 
ansatte i industrien i de nordiske lande. Og hvor jeg er formand.
For mig er det nordiske samarbejde vigtigt. I de sidste par år har vi blandt andet haft et godt 
samarbejde om Foreningen Nordens 100-års jubilæum, om frihandel og i kampen mod 
 lovbestemt mindsteløn. Og ja, jeg håber faktisk, at vi i de kommende år får et endnu tættere 
samarbejde. Vores kultur er næsten ens. Vi har arbejdsmarkeder, der minder meget om hinan-
den. Og vi har mange af de samme virksomhedstyper. Det burde vi udnytte endnu mere.
Så er der alligevel lidt forskel. Finnerne er tossede med sauna. Nordmændene har mere olie 
end os andre. Og svenskerne har åbenbart en indbygget svaghed for øl i Nyhavn.
Det tænker jeg godt, vi kan se ud over.

Jeg har altid haft stor respekt for en særlig gruppe medlemmer hos os og hos andre fag-
foreninger. Ikke kun fordi jeg stadig ser mig selv som en af dem. Den her gruppe har siden 
Coronaens start leveret et fuldstændig fantastisk stykke arbejde for deres kollegaer. De har 
knoklet for, at deres kollegaer blev udsat for mindst mulig smittefare. Og for manges vedkom-
mende, så har de også knoklet med forhandlinger om færrest mulige afskedigelser.
Jeg taler om vores cirka 4.000 tillidsvalgte, der i den seneste tid har leveret et ekstraordinært 
stykke arbejde. Vores tillidsvalgte får ikke altid den anerkendelse, de har fortjent. Derfor synes 
jeg, vi skal rejse os op og give alle Danmarks arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter en stor hånd.
Tak!

Uden vores tillidsvalgte ville vi ikke have et Dansk Metal. Uden vores tillidsvalgte ville vores 
virksomheder være dårligere virksomheder. Og uden vores tillidsvalgte ville rigtig mange 
mennesker ikke være så glade for at gå på arbejde, som de er.

Men intet kommer af sig selv. Derfor bliver vi også nødt til at gøre endnu mere for vores 
 tillidsvalgte. Det at være tillidsvalgt i 2020 er ikke det samme som at være tillidsvalgt, da jeg 
var det på Wittenborg i 80’erne. Derfor kræver det også, at de er uddannet til fingerspidserne.
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Når vi mødes til næste kongres, så skal vi have fået flere tillidsvalgte. De skal være endnu bedre 
uddannede. Og de skal være endnu gladere for at være tillidsvalgte. Med moderniseringen af 
Metalskolen Jørlunde fejler faciliteterne i hvert fald ikke noget.

Hver eneste gang et hold er ved at være færdige med vores grundkurser – altså G4 - så er jeg 
deroppe og tale med dem. Jeg har ikke misset en eneste gang i denne kongresperiode. Til 
dem, der stadig overvejer at tage G4, vil jeg bare sige: Jeg tror ikke jeg har set en evaluering 
endnu, hvor de tillidsvalgte ikke har fået noget ud af det. Så se at komme afsted med jer!

I Dansk Metal finder vi løsninger. Ude på arbejdspladsen, ved overenskomstforhandlingerne, og 
internationalt. For os betyder et skridt i den rigtige retning mere end at være oppe på den høje 
ideologiske hest. Vores medlemmer får intet ud af, at vi bagefter kan sige, vi havde de rigtige  
argumenter, men vi fik ikke gennemført noget. Betyder det så, at vi bare giver os allerede 
inden forhandlingerne? Nej, så kender man os dårligt. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl 
om, at når en fra Dansk Metal sætter sig ved bordet, så er det for at finde en god og retfærdig 
aftale. Til gavn for begge parter. 

Netop på grund af den tilgang er vi en af Danmarks mest indflydelsesrige arbejdsmarkeds-
organisationer. Det skal vi blive ved med at være.

Der er mange ting vi gerne vil have ændret. Meget af det kan vi selv være med til at bestemme 
og beslutte. Men andre kræver, at vi har nogle politikere der lytter. Der er særlig ét sted, hvor 
politikerne slet ikke har lyttet. Ja, det har været som at se et biluheld i slowmotion. Og det er 
ikke fordi vi i fagbevægelsen ikke har råbt højt om dagpengene og den udhuling, der løbende 
er sket. Vi har sådan set råbt i årevis.

Da jeg var ung på Lindøværftet, ville jeg have fået knap 60 procent af min løn, hvis jeg kom på 
dagpenge. I 2025 kommer vi helt ned på 44 procent.
Det går ikke. Vores flexicuritymodel bygger på, at det er nemt at hyre og fyre. Og at ingen skal 
frygte at gå fra hus og hjem, hvis der kommer fyringer. Frygt skaber ikke tryghed og tillid. 
Frygt skaber kun panik.

I løbet af bare få år er antallet af danskere med privat lønforsikring steget drastisk. Hver   
10. lønmodtager har i dag en ordning hos sit forsikringsselskab, pensionsselskab eller a-kasse. 
Dagpengesystemet er dermed godt på vej til at blive mere marked og mindre solidaritet.
Det er ikke en vej, Dansk Metal vil gå. På et eller andet tidspunkt kommer folk jo til at sige 
”kan det nu også betale sig at være medlem af en a-kasse?”. Det vil være ren gift. Ikke bare for 
Dansk Metal, men for hele vores arbejdsmarked.
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Jeg vil derfor komme med en opfordring. En klar opfordring til alle politikere: Gør nu for pokker 
noget ved de dagpenge. I spiller hasard med grundstenen i vores arbejdsmarkedsmodel. Også 
selvom det kan se svært ud.
Noget, der til gengæld burde være nemt, det var at gøre A-kasseforsøget permanent. For mig 
er der ingen tvivl: A-kasserne er de suverænt bedste til at få vores medlemmer i job. Punktum!

Dansk Metal er til for sine medlemmer. Vi skal give vores medlemmer den absolut bedste 
betjening. Det kræver, at vi står sammen. Forbundshuset og afdelingerne. Afdeling til afdeling. 
Afdeling til tillidsvalgt.

Det er ikke billigt at være medlem af Dansk Metal. I hvert fald ikke hvis man sammenligner 
med de gule, der påstår de kan det samme. Men som altid, så følger prisen kvaliteten. Sådan 
er det også med de gule. De bliver aldrig rigtige fagforeninger, bare fordi de har kigget os over 
skuldrene.

Det er nok ikke breaking news for nogen af jer, men siden midten af 90’erne har vi mistet 
medlemmer. Da vi var samlet for fire år siden, havde vi et klart mål: Vi skulle have en stabil 
medlemsudvikling. Her fire år efter kan jeg sige: Tjek! Kurven er knækket, og vi ligger nu med 
en stabil medlemsudvikling. Endda med et lille plus. Vi har i dag flere arbejdsmarkedsaktive, 
end vi havde i 2019. 
Nu ved jeg godt, at man ikke må prale, men det er jeg godt nok stolt over. Det har krævet blod, 
sved og tårer fra alle medarbejdere i forbundshuset og i afdelingerne. Og ikke mindst fra vores 
tillidsvalgte, der hver gang, der kommer en ny kollega, får fortalt om fordelene ved et medlem-
skab i Dansk Metal.

Derfor er tiden kommet til at sætte os et nyt ambitiøst mål: Vi skal have endnu flere medlem-
mer. Et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder målrettet for forbedringer for medlemmerne, 
kræver nemlig en høj organiseringsprocent.

Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden har et stort medlemspotentiale inden for it- og data-
området. Her skal vi i den kommende kongresperiode i endnu højere grad imødekomme den 
medlemsgruppes bekymringer og behov. Og dermed også få flere medlemmer. Det kræver 
nytænkning af os. Der er mange ting, som skal gøres anderledes.

Medlemmerne inden for it- og dataområdet har andre prioriteter og arbejdsforhold end 
mange af vores øvrige medlemmer. For mange af dem er det ikke naturligt at være med i en 
fagforening. Og slet ikke Dansk Metal. Her skal vi virkelig gøre os fortjent til, at de vil være 
medlemmer. 
Vi skal være den mest relevante fagforening for uddannelsesgrupperne på it- og data området. 
Det må være vores klare mål.
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Jeg har været i arkivet. For knap 30 år siden lavede Dansk Metal en stor medlemsunder-
søgelse. Altså i 1991. Dengang ville man finde ud af, hvorfor medlemmerne egentlig var 
 medlemmer, og hvad de ville have for deres kontingent.
Der var fire ting, som de især ville have: På en klar førsteplads kom ”arbejdsmiljø”. På  
andenpladsen ”uddannelse”. På tredjepladsen ”personlig rådgivning i krisesituationer”. Og  
på en  fjerdeplads ”hjælp til at komme i arbejde ved ledighed”. Det tror jeg ikke har ændret  
sig særlig meget siden da. Til gengæld tror jeg, at den måde vi skal kommunikere med  
vores  medlemmer på, har ændret sig. De vil have svar lige med det samme. De vil have svar 
på deres mobil. Og så vil de helst ikke puttes i kasser. De vil gerne fællesskabet, men   
one-size-fits-all dur ikke.
Det skal vi tænke over. Og det skal vi reagere på. Det kræver, at vi til tider tør tænke nyt. Som 
for eksempel da vi lancerede en innovativ app. Eller når vi i den nye kongresperiode lancerer 
en spritny hjemmeside. Eller når medlemmer eller ansatte får en ny idé, som vi ikke havde 
tænkt på endnu.
Så vil nogen måske sige: Jamen dropper vi så den menneskelige og personlige kontakt, 
når vi nu er så fokuseret på det digitale? Sådan ser jeg det ikke. Jeg tror aldrig, vi kommer 
til at  kunne erstatte det personlige møde. For eksempel har vi jo her i coronatiden for alvor 
 opdaget, hvor vigtig en lille ting som et godt håndtryk er.
  
Tingene er ikke, som de var i 1991. Dansk Metal skal altid følge med tiden. Vi skal være en 
moderne fagforening, hvor medlemmerne får værdi for deres kontingent. Det kræver, at vores 
ansatte og valgte løbende gennemgår kompetence- og ledelsesudvikling, så de er rustet til 
nye krav fra vores medlemmer. Det kræver, at vi hele tiden stiller spørgsmål ved, om vi har de 
relevante produkter på hylderne. Og det kræver, at samarbejdet og opgavefordelingen mellem 
det centrale og det decentrale er, som det skal være.
Der må ikke være stor forskel på den service, et medlem fra Tønder, Thyborøn eller Tårnby får.
  
Vi skal ramme vores medlemmer i lige netop den livssituation, de er i. Cykelmekaniker Randi, 
der er på vej til at få sit første barn, har andre prioriteter og behov end klejnsmeden Karsten, 
der er på vej på pension. Og klejnsmed Karsten har igen andre prioriterer og behov end 
it-supporter Jeppe, der lige er blevet færdig med sin uddannelse. Skal vi kunne give dem det, 
de har brug for, så kræver det også, at vi kender vores medlemmer og ved, hvor de er i deres 
liv. Det skal vi blive endnu bedre til.

For mig er intet helligt, så længe vi holder os til vores værdier. Vi må aldrig nogensinde 
 godtage en beslutning med begrundelsen ”sådan har vi altid gjort”. Og vi må ikke gøre noget, 
fordi det er nemt for forbundet eller afdelingerne. Nej, vi skal have arbejdsgange, produkter 
og services, som er de rigtige for vores medlemmer. Medlemmerne skal hele tiden være i 
 centrum i alt, hvad vi gør. 
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I de sidste fire år er vi nået langt. Nu er det tid til næste skridt. Jeg tror på, vi kan gøre det, 
men det kræver noget fra os alle sammen.

AFRUNDING

Jeg skal til at slutte. Og jeg vil slutte med noget, der fortjener respekt. For et stykke tid siden 
var jeg inde og tjekke lidt tal om vores medlemmer. Vi har elleve medlemmer, der har været 
medlem af Dansk Metal i over 78 år. En enkelt, Børge, har endda været medlem i 82 år - og 
dengang talte man jo ikke læretiden med. Det er altså dybt imponerende. Og det fik mig til at 
tænke: Hvorfor vælger de her elleve at være med i en fagforening i hele deres voksenliv?  
Jeg tror svaret for de fleste vil være fællesskab. Et fællesskab, hvor man er stolt af sit fag.  
Et fællesskab, der lader de stærkeste skuldre bære mest. Og et fællesskab man kan regne med. 
Det tror jeg som sådan ikke har forandret sig.
Men verden og vores medlemmer har trods alt ændret sig. Vi skal rumme den nye faglige 
identitet. Vi skal sørge for, at man også om ti og tyve år er stolt over at være faglært. Og vi skal 
sørge for, at man stadig er stolt over at være medlem af Dansk Metal.

Dansk Metal er til for sine medlemmer. Det har vi været i over 130 år. Og det vil vi blive ved 
med at være. 
Når vi samles igen om fire år, så skal vi være en endnu stærkere fagforening. Vi skal have 
endnu flere tillidsvalgte, der er endnu bedre uddannet. Vi skal have fået forbedrede løn- og 
arbejdsvilkår for vores medlemmer. Og vi skal have et forbund og afdelinger, der hurtigere og 
endnu bedre hjælper vores medlemmer.
Det skal vi lykkes med, og det kommer til at ske.

Det får mig til at slå fast for en sidste gang:

FREMTIDEN ER FAGLÆRT.
FREMTIDEN ER GRØN.
FREMTIDEN ER FÆLLESSKAB.
JA, FREMTIDEN ER VORES!
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